
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacje to czas odpoczynku od szkoły, 

 ale - jak się okazuje - nie od pogłębiania wiedzy 

 i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. 

 Dla młodych ludzi, uczących się w Centrum 

Kształcenia Zawodowego przygotowano program 

 „ Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie”,  

dający możliwość odbycia miesięcznego stażu                     

w lokalnych firmach. Staże wykraczały poza podstawę 

programową oraz zakres praktyk zawodowych. 

 



 Trochę starań, wypełnienie formalności na czas i chęć 

poświęcenia miesiąca wakacji wystarczyły, by 15 uczniów 

mogło dostosować swoje umiejętności do wymogów rynku 

pracy oraz zwiększyć szanse na zatrudnienie. Do udziału  

w projekcie mogli zgłaszać się głównie uczniowie klas drugich  

i trzecich technikum. Mechanicy pojazdów samochodowych, 

mechatronicy i rolnicy od 3 lipca 2017 roku zasilili szeregi firm 

z regionu zgodnych z kierunkiem ich kształcenia. 



 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,                          

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje  

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



Staże dla uczniów 

 



Pięciu uczniów kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik 

wzięło udział w projekcie. Odbyli staż oni w firmie  SUPON  

w Białymstoku pod opieką nauczyciela Pana Remigiusza Zaremby. 



Firma SUPON jest producentem sprzętu 

przeciwpożarowego –  

w ofercie znajdują się m.in. prądownice, smoki ssawne, 

rozdzielacze i stojaki hydrantowe.  



Produkty firmy SUPON to w szczególności: sprzęt przeciwpożarowy, 

 armatura złączna, pionowe instalacje gaśnicze itp.. 



Podczas stażu miało miejsce zapoznanie 

uczniów z procesem technologicznym 

wykonania wyrobów firmy. 



Szkolenie z zakresu BHP i obsługi 

maszyn i urządzeń. 



Techniki wytwarzania i łączenia materiałów.  



Montaż zespołów i podzespołów.  



Obróbka wykańczająca 

wyrobu. 



Ocena jakości wykonania wyrobu. 



Konserwacja maszyn i urządzeń. 



Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.  



Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. 



Czas wolny od pracy uczniowie poświęcili 

 na zwiedzanie Białegostoku rowerami, mieli możliwość 

 grać w paintball. 



W czasie wolnym. Zwiedzali urokliwy 

Pałac Branickich . 



Zwiedzili Muzeum Wojska  i oddali hołd żołnierzom Armii 

Krajowej pod pomnikiem znajdującym się przed muzeum. 



Staże zawodowe pozwoliły 

poszerzyć zdobytą  podczas nauki 

w szkole wiedzę, posiąść 

praktyczne doświadczenie 

wykraczające  ponad podstawę 

programową w zawodzie 

 Technik Mechatronik. 



 

 

Kolejna grupa zawodowa, czyli pięciu naszych kolegów kształcący się 

 w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach stażu pogłębiali 

swoja wiedzę teoretyczną, a w szczególności praktyczną  z obszarów swoj 

branży takich jak: 

- diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych, 

- naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych, 

- diagnozowanie podzespołów i zespołów mechanicznych pojazdów 

samochodowych, 

- naprawa zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów 

samochodowych. 



 

 

Wśród przedsiębiorców z branży mechanicznej, którzy 

zadeklarowali chęć współpracy w ramach staży dla uczniów 

znaleźli się m.in. zakłady mechaniczne i auto serwisy 

specjalizujące się w naprawie i diagnostyce samochodów 

osobowych, ciężarowych czy maszyn rolniczych.  

Ich lokalizacja to: 

- Wysokie Mazowieckie 

- Czyżew 

- Wojny Pietrasze 

- Włosty Olszanka 



Technicy pojazdów samochodowych w czasie pobytu na 

stażu wykonywali szereg czynności, oto kilka z nich: 
 

 

Rozpoznawanie  

i diagnozowanie elementów 

układu hamulcowego,  

oraz innych części podwozia 

pojazdu samochodowego 



Dokonywanie wzrokowej 

oceny stanu zawieszenia 

pojazdu, sprawdzanie 

stanu wahaczy   

i elementów sprężystych 

zawieszenia 



Określanie i dobór 

przyrządów pomiarowych do 

weryfikacji części układu 

rozrządu. 



 

 

Posługiwanie się urządzeniami 

 do demontażu i montażu opon, 

rozróżnianie rodzajów wyważarek  

do wyrównoważania kół, 

przeprowadzanie demontażu  

oraz montażu opon zgodnie 

 z oznaczeniami na oponie 
 

 



Demontaż głowicy pojazdu 

samochodowego marki 

Renault i sprawdzenie jej 

stanu technicznego. 



Sprawdzanie i wymiana 

przewodów elektrycznych  do 

naczepy samochodu ciężarowego 

oraz ich gniazd.  



Dokonywanie wstępnej oceny 

stanu technicznego silnika na 

podstawie wyników oględzin 

zewnętrznych. 



Najcenniejszym doświadczeniem zdobytym podczas stażu 

była możliwość uczestniczenia w całym cyklu pracy 

warsztatu samochodowego od momentu przyjęcia pojazdu 

samochodowego poprzez diagnostykę i naprawę, 

 aż do zwrotu auta dla klienta. 

Praktyka zawodowa pozwoliła naszym kolegom na zdobycie 

umiejętności, właściwej organizacji pracy i wykorzystania 

czasu pracy oraz współpracy w grupie. 

Umożliwiła także rozszerzenie wiadomości i umiejętności 

czysto technicznych związanych z diagnostyką i naprawą 

pojazdów samochodowych. 



Kolejną grupą realizujących staże zawodowe 

w ramach projektu  

,,Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” 

 było 5 uczniów kształcących się w zawodzie 

Technik Rolnik. 

 

 

 

 

 

 



Wakacje wykorzystali nie tylko odpoczywając od obowiązków 

wykonywanych w ciągu roku, ale również zdobywali 

doświadczenie i budowali swoją ścieżkę kariery realizując staże 

w czterech gospodarstwach specjalistycznych  

w miejscowościach: 

Tybory Misztale  

Tybory Kamianka 

Kalinowo Czosnowo 

Szymbory Andrzejowięta 

 



Realizując program stażu z zakresu produkcji roślinnej i produkcji 

zwierzęcej pogłębiali swoją wiedzę  i zdobywali nowe 

doświadczenie  oraz umiejętności zawodowe . 



Korzystając z nowoczesnych maszyn nauczyli się prac 

polowych  i gospodarczych  na najwyższym poziomie. 



Prace polowe. 

Mieli możliwość wykorzystania 

różnych maszyn  i urządzeń, co 

pozwoliło im  zdobyć praktyczne 

umiejętności  zawodowe 

przydatne podczas przygotowania 

pasz dla zwierząt gospodarskich. 



Dzięki udziałowi w stażu nabyli wiele 

nowych umiejętności, które na pewno 

wykorzystają  w prowadzeniu własnych 

gospodarstw. 

 Praca ładowaczem teleskopowym JCB. 



Nauczyli się jak sprawdzać stan techniczny 

maszyn,  aby przygotować  je do eksploatacji. 



Prace podczas obsługi zwierząt  

w oborze, ładowacz 

teleskopowy. 

Kontrola prasy belującej 

do siana. 



Wykonywali prace podczas zbioru 

traw oraz belowanie siana. 



Prace polowe zgrabiarką 

karuzelową  

VICON ANDEX 433 

Przygotowujące 

 do belowania siana 
 



Prace polowe prasą 

belującą do zbioru 

siana KUHN FB2135 



Zapoznanie z obsługą 

ciągnika rolniczego 

Lamborghini 

LEMPO 70W 



Instruktaż obsługi  

i budowy przyczepy 

samozbierającej KRONE 

MX350GD 



Kontrola i przygotowanie  

do pracy wozu paszowego 

EM EUROMILK RINO. Zapoznanie  

z zasadami bezpieczeństwa podczas 

mechanicznego zadawania pasz. 

Przed uprzednim dokonaniem oceny 

organoleptycznej siana, kiszonki, 

ziarna zbóż, nasion ziaren 

strączkowych i ich śrut. 



Przygotowanie miejsca do 

przechowywania siana, 

słomy, kiszonek i 

sianokiszonek. Przegląd 

przed pracą ciągnika 

JOHN DEERE 6150M. 



Zapoznanie z obsługą ładowarki MANITOU MANISCOPIC. 

Wykonywanie prac porządkowych w budynkach 

inwentarskich, usuwanie nieczystości.  
 



 

Zapoznanie z budową i obsługą przyczepy asenizacyjnej  

PEECON ZT 10500. Usuwanie nieczystości z wykorzystaniem 

sprzętu znajdującego się w gospodarstwie. 
 



Prace związane z koszeniem traw, konserwacja sprzętu 

  służącego do koszenia.  

Kosiarka Lely 

Splendimo 320 F 



Ocena warunków zoohigienicznych  

w pomieszczeniach dla zwierząt , określenie 

dobrostanu zwierząt  

oraz ocena zagrożeń podczas wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich. 



Praca praktykanta Kosiarką  - Lely Splendimo Classic.  

Ocena przydatności wskazanego materiału  do zakiszania.  



.  Wizualne rozpoznanie symptomów 

niedoboru składników pokarmowych, czy 

chorobowych 

 na plantacji kukurydzy. 



.  Przygotowanie sprzętu do doju będącego na wyposażeniu 

gospodarstwa. Zaplanowanie prac związanych z utrzymaniem 

porządku w dojarni. Zapoznanie z normami mleka 

obowiązującymi w UE. 



Przygotowanie stanowiska do doju, przeprowadzenie doju 

mechanicznego, dokonanie oceny organoleptycznej mleka. 



Miesięczny staż zawodowy przyniósł uczniom nowe, cenne 

doświadczenia – przede wszystkim związane z przyszłym zawodem. 

Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania umiejętności nabytych 

 w trakcie praktycznej nauki zawodu, poznania zadań na różnych 

stanowiskach pracy, wykorzystując dostępne w gospodarstwach 

rolnych narzędzia i urządzenia. 



 Staże płatne to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu, podczas 

której uczniowie przez 4 tygodnie pracowali u lokalnych przedsiębiorców. 

 W zamian za pracę uczniowie otrzymali stypendium stażowe   

w wysokości 1600 złotych, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy 

 i odzież ochronną. Młodzież odbywająca staże w Białymstoku miała 

zagwarantowane zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opiekę 

pedagogiczną i program kulturowy.  

 W następnym roku szkolnym działania projektowe będą kontynuowane. 

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału w kolejnej edycji 

realizowanych staży. 



 

 

 

 Zdobyte doświadczenie oraz zaprezentowanie swoich 

umiejętności  u przedsiębiorców z pewnością 

zaprocentuje na rynku pracy.  

  Bardzo pozytywne opinie pracodawców  o uczniach 

świadczą o ich zaangażowaniu  i celowości tego 

działania. 


